
اعتباًرا من عام 2021 أخصائيون يف مجال

الرعاية الصحة املدرسية يف منطقة برلني

ليشتنربغ

لكل طفل فرصة

!اآلن مدرستك أيًضا

يحب جميع األطفال أخصائيي

الرعاية الصحة. لديهم الوقت

لالستامع بهدوء إىل األطفال الذين

يعانون من مشاكل صحية

“

“.

.““ارتياح حقيقي لكل من هو يف املدرسة

أخصايئ الرعاية الصحية متاح أيًضا

ملساعديت يف املشكالت الصحية يف الصف

الدرايس

“

“.
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“أذهب إىل مدرسة صحية  اعتباًرا من عام 2021 أخصائيون يف مجال الرعاية

الصحة املدرسية يف منطقة برلني ليشتنربغ

 تريد املدارس أن تدعم طالبها وطالباتها بأفضل شكل سواء يف

 مجال التعلم أو يف مجال النمو عامة. تعد الصحة الجيدة رشطا

.أساسيا للتعلم والنمو السليمني

 حتى يكرب األطفال واملراهقون بصحة جيدة، من الجيد أن يقوم

 أشخاص لديهم معرفة متخصصة يف مجال الرعاية الصحية بدعم

 الفريق املدريس، ومن الجيد أن يكون هؤالء األشخاص عىل

 تواصل مع الطالب والطالبات حول املواضيع الصحية بوصفهم

 املعنيني بهذه الرعاية. لقد تم بالفعل تجربة هذه الفكرة يف عدة

.مناطق يف أملانيا والقت صدى إيجابيا

 اتبعت منطقة ليشتنربغ هذا النهج ووظفت مختصني بالرعاية

 الصحية يف خمس مدارس مختلفة. ومدرسة طفلك هي واحدة

.منهم

ماذا سيتغري؟

 إذا أصبت بأمل يف املعدة يف املدرسة، فأنا
 أعرف الطريق إىل غرفة املستشفى. هناك

شخص ما من أجيل

“

 أنا أحب عامل الرعاية الصحة املدرسية.
إنهم يستمعون إيل دامئا

“

“.

“.

“.

 سيدعم أخصائيو الرعاية الصحية أطفالك بعدة

 طرق

املساعدة إذا أصيبوا أو إذا عانوا من حالة صحة سيئة

إجراء متارين وألعاب ومناقشات حول القضايا الصحية

الكشف املبكر عن األمرا ض

 التواصل مع أولياء األمور إذا كانت لديهم مخاوف وقلق

حول الوضع الصحي ألوالدهم

 تقديم دعم خاص لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة أو

املصابني بأمراض مزمنة

 التباحث واملناقشة مع أشخاص موثوقني مؤهلني حول

الحالة الصحية للطالب والطالبات

←
←
←
←

←

←

 النمو يف مدرسة صحية - هذا ما

متني ته لطفيل

“

“.

 إذا مرض طفيل يف املدرسة، فأنا أعلم

أنه يف أيد أمينة

“

“.


